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1. DESCRIÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO EVENTO
1.1. Caraterização do evento
A Passagem de Ano em Setúbal é uma das apostas do Município pretendendo afirmarse, ao longo dos anos, como um dos grandes acontecimentos do género a nível
nacional, difundindo a região, representada no Clube “As Mais Belas Baías do Mundo”.
O destaque desta edição vai para a realização de um espetáculo de fogo-de-artifício
(010000JAN2020-010010JAN2020), no molhe da Doca dos Pescadores (Molhe Doca
Pesca), antecedido e precedido por animação na frente ribeirinha (312230DEZ2019 010230JAN2020).
Para efeitos do plano de coordenação, é Entidade Organizadora do Evento (EOE) a
Câmara Municipal de Setúbal.
O evento contará com 2 palcos integrados entre a Praia da Saúde (junto ao Café Rock
a Lot) e a calçada dos Golfinhos.
 Palco Casa dos Pescadores - 22h30 / 00h00 – 00h15 / 01h30;
 Palco Rockalot – Praia da Saúde - 22h30 / 00h00 – 00h15 / 02h30.
Considerando a conjugação do lançamento do fogo-de-artifício com os eventos
musicais previstos, ambos integrados numa zona de “street food” com predominância
de stands de restauração e bebidas (Av. José Mourinho), espera-se um elevado número
de pessoas, estimando-se para este evento uma afluência superior a 10.000 pessoas.
A projeção dos artigos pirotécnicos será realizada em direção à água.
Estão previstos 11 postos de lançamento nas coordenadas aproximadas (Figura 1):
Posto 1.1 – 38°31'6.80"N – 8°53'51.15"W
Posto 1.2 – 38°31'6.47"N – 8°53'52.92"W
Posto 1.3 – 38°31'6.22"N – 8°53'54.61"W
Posto 1.4 – 38°31'5.84"N – 8°53'56.44"W
Posto 1.5 – 38°31'5.55"N – 8°53'58.14"W
Posto 1.6 – 38°31'5.21"N – 8°54'0.10"W
Posto 1.7 – 38°31'4.90"N – 8°54'1.87"W
Posto 1.8 – 38°31'4.22"N – 8°54'3.44"W (a 40mts do P7)
Posto 1.9 - 38°31'3.75"N – 8 °54'4.97"W (a 40mt do P8)
Posto 1.10 - 38°31'8.31"N – 8°53'59.27"W (letreiro estático)
Posto 1.11 - POITA – 38°31'3.46"N – 8°54'5.76"
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FIGURA 1 - POSTOS DE LANÇAMENTO COM DEFINIÇÃO DE ESPAÇOS INTERDITOS AO PÚBLICO (ZONAS ENCARNADAS)

PLANO FIM DE ANO AZUL
“Quando a velocidade do vento, na altura do lançamento, seja superior a 45 km/hora,
este deve ser suspenso temporária ou definitivamente, por qualquer das entidades
encarregues de zelar pela segurança do espetáculo.”1
O acesso às zonas de palco far-se-á pedonalmente, sendo efetuados cortes de trânsito
entre as 310700DEZ2019 e 010300JAN2020, a poente, no cruzamento da Av. José
Mourinho com a Travessa da Saboaria; a nascente, no cruzamento da Rua Ocidental
do Mercado com a Rua Doca Delpeut, entre as 311500DEZ2019 e 010300JAN2020. A
Rua Guilherme Gomes Fernandes e a Rua do Gás serão interditadas ao trânsito durante
o período identificado. Estes locais, antes do empenhamento dos piquetes de prevenção
da PSP, deverão ser “vigiados” pelos Patrulheiros.
Aquando do início do lançamento do fogo-de-artifício deve ser garantida a área de
segurança pública (120m) entre os locais de lançamento e o público. Ver ponto 2.4.
Existe a possibilidade de manifestação das seguintes situações:















Intoxicação por ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e estupefacientes;
Afogamento/Desaparecimento de pessoas no Rio Sado;
Desaparecimento de pessoas;
Desacatos/Tumultos;
Ferimentos causados por quedas ou por agressões;
Esmagamentos, decorrentes de situações de pânico;
Intoxicação alimentar;
Desmoronamento de estruturas;
Doenças Súbitas.
Incêndios em estruturas e veículos;
Furtos;
Congestionamento das vias de circulação rodoviária;
Deflagração/detonação não controlada de artigos pirotécnicos;
Outras ocorrências (safety/security).

1.2. Antecedentes/Historial do evento
Número de visitantes em anos anteriores:

N.º Visitantes

2014/2015
5000

2015/2016
7000

2016/2017
10000

2017/2018
10000

2018/2019
10000

“Instruções sobre a Utilização de Artigos Pirotécnicos”, emitido pela Direção Nacional da PSP – Área de
Operações e Segurança – 2007.
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2. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
2.1. Órgão de Coordenação
O dispositivo de prevenção ao evento incidirá sobre as vertentes “safety/security”.
O Órgão de Coordenação (OC) será o Centro Municipal de Operações de Socorro
(CMOS), entre as 310300DEZ19 e as 010300JAN20, onde serão centralizadas todas
as comunicações entre as eventuais solicitações no âmbito da proteção e socorro e os
APC e entidades de apoio empenhados no dispositivo.
Criação, a partir das 312330DEZ19, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Setúbal,
de um Posto de Comando Conjunto, sob coordenação do SMPCB, com oficiais de
ligação dos agentes de proteção civil que ficará em funcionamento até os seus
elementos concordarem na desmobilização.
Qualquer ocorrência manifestada na área de jurisdição de intervenção marítima será
prontamente comunicada à Capitania do Porto de Setúbal e ao Centro de Controlo de
Tráfego Marítimo.
Todas as ocorrências desenvolvidas na área “security” serão imediatamente
reencaminhadas pelo CMOS para a Central 112 – Polícia de Segurança Pública e/ou
Polícia Marítima.

2.2. Safety
O dispositivo “safety”, previsto pelo COM, será o seguinte:







Estará presente um veículo de combate a incêndios (VCI) (310300DEZ19 e
010030JAN19) para prevenção à montagem e lançamento dos artigos
pirotécnicos. Este veículo estacionará no perímetro interior da Docapesca, num
dos locais indicados na Figura 2.
Entre 312230DEZ19 até ao termo do evento, estará presente uma ABSC,
estacionada no Quartel dos BVS de Setúbal, para prevenção a urgências préhospitalares.
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal: ambulância de reforço em
prontidão na sua sede.
Nos períodos não englobados nos parágrafos anteriores a resposta será
garantida pelo dispositivo normal de proteção civil existente na área do
município.
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VCI

FIGURA 2 - LOCAIS POSSÍVEIS DE ESTACIONAMENTO (PREVENÇÃO)

O veículo empenhado na prevenção deve sair do local, em caso de necessidade ou
após a prevenção, seguindo pela Rua João de Deus.
As vias de evacuação no caso de emergência pré-hospitalar terão como destino final o
Hospital de São Bernardo (Rua Camilo Castelo Branco) com o seguinte percurso
preferencial: Rua João de Deus, Av. Luísa Todi, Praça Marquês do Pombal, Rua José
Pereira Martins, Av. dos Combatentes, Av. 5 de Outubro, Av. Jaime Cortesão, Av. Bento
Gonçalves, Rua Camilo Castelo Branco.
O GAMOT assegura a criação de um corredor de emergência na Av. Luísa Todi, entre
a Rua João de Deus e rotunda de viragem para a Praça Marquês do Pombal (Ver Figura
3), isolando a área com uma antecedência de informação aos moradores não inferior a
48 horas, e ação física.
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FIGURA 3 - CORREDOR DE EMERGÊNCIA (BAIAS)

2.3. Security
A vertente security é assegurada pela Entidade Organizadora do Evento e pelas
autoridades policiais territorialmente competentes (Polícia de Segurança Pública e
Polícia Marítima).
O dispositivo de segurança garantirá a manutenção da ordem pública nas áreas
identificadas. Colabora na criação e manutenção das áreas de segurança no momento
do lançamento do fogo-de-artifício (Figura 5).
Existindo uma zona interface de competências próprias entre forças de segurança
(Polícia de Segurança Pública e Polícia Marítima) o dispositivo da PSP coordenará a
interligação operacional entre os seus efetivos e a Polícia Marítima, e vice-versa.
Em situação de incidente tático policial grave, as competências de coordenação,
direção, controlo e comando operacional serão exercidas conforme o definido na Lei de
Segurança Interna – Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto - mantendo o Comandante das
Operações de Socorro (COS) as suas atribuições na área da Proteção e Socorro,
articulando-se com o elemento das forças de segurança responsável pela operação,
exceto em situações extraordinárias, determinadas pelo Primeiro-Ministro após
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comunicação ao Presidente da República, onde o Sistema Integrado de Operações de
Proteção e Socorro poderá ser colocado na dependência operacional do SecretárioGeral do Sistema de Segurança Interna.

2.4. Áreas de Segurança
As áreas de segurança a estabelecer devem cumprir o Plano de Montagem da empresa
credenciada para o lançamento dos artigos pirotécnicos (imagem infra),
correspondendo a uma distância de segurança (B) de 120 metros 2 dos locais de
lançamento ao público, definida para “balonas” lançadas num calibre máximo de
150mm.

FIGURA 4 - PLANO DE MONTAGEM

Para verificação da criação das condições (áreas) de segurança em cada local de
lançamento (plano de montagem), produziu-se a Figura 1 (buffers de segurança). Nos
espaços identificados não é permitida a presença de público no momento do
lançamento.
Os locais onde estejam montados os artigos pirotécnicos deverão estar sob vigilância
permanente de elementos da empresa responsável pelo fogo. Isto desde o início dos
trabalhos e até ao final do evento. Caso a empresa não possa garantir essa vigilância,
a mesma será assegurada pela entidade organizadora do evento.

2

Tabela I, do Anexo E - Instruções Sobre a Utilização de Artigos Pirotécnicos - Polícia de Segurança Pública, Direção
Nacional - Área de Operações e Segurança (2007).
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FIGURA 5 - TIPOLOGIA DE PLATAFORMAS PIROTÉCNICAS FLUTUANTES (PONTO 1.3)

2.6. APC e entidades de apoio envolvidas no PC
Agentes de Proteção Civil 3
 Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
 Bombeiros Voluntários de Setúbal
 Polícia de Segurança Pública
 Polícia Marítima
 Centro Hospitalar de Setúbal
Entidades de Apoio e Serviços Camarários
 Entidade Organizadora do Evento (EOE)*
- Câmara Municipal de Setúbal
 SMPCB
 GAMOT
 GAFE
 DIOAD
 DIHU
* Os contactos da EOE constam na lista de contactos.



Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal

2.7. Articulação e atuação dos APC e entidades de apoio
Todas as forças integrantes no Dispositivo garantem uma total e permanente troca de
informações operacionais sobre a previsão ou ocorrência de situações operacionais que
venham a verificar-se, assim como informações sobre o evoluir das situações;
O reforço das medidas de prevenção e proteção nos locais mais sensíveis, por parte
dos APC considerados mais adequados para fazer face à situação, será devidamente

3

O INEM participa indiretamente enquanto entidade coordenadora do Sistema Integrado de Emergência
Médica.
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articulado com o respetivo CMOS nas respetivas áreas de jurisdição, mantendo-se este
permanentemente informado e passando essa informação ao CDOS;
Todas as atividades realizadas no âmbito deste Plano de Coordenação deverão ser
devidamente registadas pelos CMOS e comunicadas ao CDOS, de acordo com os
procedimentos regulamentados.

2.8. Locais Sensíveis
Doca dos Pescadores – As Forças de Segurança devem dar particular enfoque a
eventuais tentativas de acesso aos passadiços de acesso às embarcações dos
pescadores no interior da doca.
Frente Ribeirinha – Os APC na globalidade devem estar alerta para quedas ao Rio
efetuando pronta comunicação ao CMOS/Polícia Marítima que fará acionar os meios de
socorro adequados.
Calçada Golfinho Parade – Devido a aglomeração de pessoas poderá verificar-se
vandalização destes equipamentos urbanos ou na situação de grande concentração de
massas, surgirem acidentes pessoais por colisão com estas estruturas fixas.
Molhe da Doca Pesca – Local de lançamento dos artigos pirotécnicos onde existem
riscos para a ocorrência de acidentes pelo manuseio dos artigos.
Passeio Marítimo (Rock a Lot) – Local de concentração de pessoas para visualização
do lançamento dos artigos pirotécnicos.
Cortes de Trânsito – Os cortes de trânsito previstos salvaguardam a saída dos veículos
de emergência do quartel dos Bombeiros Voluntários de Setúbal.

2.9. Missão das estruturas autárquicas
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Promove a sinalização de infraestruturas (parques de estacionamento), nomeadamente
rodoviárias nas vias da sua responsabilidade, para prevenção e proteção dos cidadãos
e para uma utilização mais rápida e eficaz por parte dos meios de intervenção;
Assegura a sinalização relativa a cortes de estrada, decididos na fase de planeamento
do presente Plano de Coordenação, bem como as vias alternativas;
Assegura a divulgação de avisos às populações, sempre que necessário;
Apoia logisticamente a sustentação das operações de proteção civil e socorro e coloca
à disposição os equipamentos e máquinas para intervenção, de acordo com as
necessidades do COS.

2.10. Missão dos APC
COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL
Disponibiliza meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e socorro, de
acordo com as missões operacionais legalmente definidas.
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL
Disponibiliza meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e socorro, de
acordo com as missões operacionais legalmente definidas.
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
A PSP cumpre todas as missões que legalmente lhe estão atribuídas, no âmbito da
proteção e socorro, em conformidade com Diretiva Operacional própria;
A intervenção da PSP será requerida de acordo com os planos de envolvimento
aprovados ou quando a gravidade da situação assim o exija, mas sempre enquadrada
pela legislação específica;
A PSP intervém, dando cumprimento às missões de proteção e socorro, potenciando
permanentemente a sua atuação articulada no DIOPS;
Intervém de imediato em qualquer situação de resposta ao socorro e emergência por
decisão dos seus comandos em cumprimento das respetivas missões policiais e às
missões de busca e salvamento e apoio psicológico que lhe sejam incumbidas,
prevendo, se possível, um batedor em motociclo para acompanhamento de veículos de
socorro para eventuais evacuações de emergência para unidade hospitalar de
referência.
Disponibiliza informação operacional permanente no âmbito da atividade de proteção e
socorro ao CMOS ou CDOS, nos respetivos âmbitos.
POLÍCIA MARÍTIMA
A Polícia Marítima intervém dando cumprimento às missões policiais e de proteção e
socorro, em situação de emergência, em razão do território e da matéria, sendo a sua
atuação articulada nos termos do DIOPS legislação específica da autoridade marítima.
O evento é acompanhado em permanência por agentes da Polícia Marítima.
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL
Colabora nas ações de prestação de cuidados de saúde hospitalares.

2.11. Entidades de Apoio
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE SETÚBAL
A CVP intervém e atua nos domínios da intervenção em busca e salvamento, apoio à
sobrevivência, socorro e assistência sanitária, psicológica e social, de acordo com o seu
estatuto próprio e das suas próprias disponibilidades e em coordenação com os demais
agentes da proteção civil.

3. OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL
3.1. Missão
Assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão dos meios e recursos,
tendo em vista garantir um elevado nível de eficiência e eficácia nas ações de prevenção
e eventuais ações de Proteção e Socorro.
13
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Em permanente articulação com todos os Agentes de Proteção Civil (APC), e com o
dispositivo especial de proteção e socorro, assegurar que todos os agentes de proteção
civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo
da respetiva dependência hierárquica e funcional, desenvolvendo a resposta imediata e
adequada às ações de:








Prevenção e combate a incêndios;
Socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo urgência préhospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica;
Despacho imediato de meios de ataque inicial;
Domínio de incêndios no seu início;
Solicitação de reforço em caso de não domínio inicial;
Unidade de comando;
Gestão da informação operacional pública unificada.

Desencadear operações de proteção civil, em situação de acidente grave ou catástrofe
ou na iminência da sua ocorrência, de harmonia com os planos de emergência
previamente elaborados, com vista a possibilitar a unidade de Direção das ações a
desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a
adequação das medidas de carácter excecional a adotar.

3.2. Execução
CONCEITO GERAL

A Direção Política do presente Plano de Operações Municipal cabe à Sr.ª Presidente da
Câmara;
A Coordenação Institucional responsável pela gestão da participação operacional cabe
à Comissão Municipal de Proteção Civil de Setúbal;
A responsabilidade de atuação prioritária cabe à Companhia de Bombeiros Sapadores
de Setúbal, sem prejuízo de eventual primeira intervenção de outras forças ou serviços
de proteção e socorro, em benefício da rapidez e prontidão do socorro.
O plano visa assegurar a gestão de toda a informação operacional, quer de nível
horizontal, quer no nível vertical de acordo com a Diretiva Operacional Nacional n.º
1/2010, devendo limitar-se à informação das operações de proteção civil e socorro, não
devendo imiscuir-se em informações de âmbito policial que são da exclusiva
competência das forças de segurança com responsabilidade na área da ocorrência.

3.3. Medidas de Segurança – artigos pirotécnicos
O lançamento do fogo-de-artifício está condicionado a que as condições
meteorológicas, de mar e tempo, permitam a realização da atividade em segurança,
estando interdito o evento em caso de aviso de mau tempo promulgado, nos termos do
Decreto-Lei n.º 283/87, de 25 de julho, ou promulgação pelo Instituto Português do mar
e da Atmosfera (IPMA) de aviso meteorológico que corresponda a situação de risco de
agitação marítima.
14
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Na montagem, armazenagem e lançamento dos artigos pirotécnicos devem ser
salvaguardadas as medidas de segurança preconizadas no documento “Instruções
sobre a utilização de Artigos Pirotécnicos”, emitido pela Direção Nacional da PSP – Área
de Operações e Segurança – 2007, e integradas no Plano de Montagem da Empresa
reproduzido no ponto 2.4 (Áreas de Segurança, p. 9), não podendo, em caso algum, ser
abandonados os locais onde será instalado o fogo-de-artifício, cabendo à empresa
responsável pelo lançamento, garantir em permanência neste locais, os serviços de
segurança a prestar por empresa de segurança certificada, composta por quatro
elementos, durante os períodos em que sejam interrompidos os trabalhos de instalação
e montagem dos artefactos pirotécnicos.
Sem garantia da implementação das áreas de segurança no momento de lançamento
(Figura 1), o mesmo não deve ser efetuado.

3.4. Restrições a aplicar ao nível de acessos, circulação
viária e estacionamento
Proibição de entrada e presença de pessoas nos terraços sul do Edifício dos Cacifos,
mediante fecho antecipado dos respetivos acessos, e adoção de medidas de segurança.
Decorrentes do evento encontrar-se-ão encerradas ao trânsito as seguintes artérias
(Figura 6):






1.º Corte (Amarelo) - Entre as 07h00 do dia 31 de Janeiro de 2019 e as 03h00
do dia 1 de Janeiro de 2020: Av. José Mourinho (poente); Travessa Casa da
Saúde; Travessa da Rasca; Rua José Augusto dos Santos; Travessa das
Fábricas;
2.º Corte (Laranja) - Entre as 15h00 do dia 31 de Janeiro de 2019 e as 03h00 do
dia 1 de Janeiro de 2020: Travessa da Saboaria; Rua da Cordoaria; Rua do Gás;
Rua João de Deus, Rua Praia da Saúde (parcial), Av. José Mourinho (nascente).
Lilás: Vias exclusivas para circulação de meios de socorro.
Verde: Vias rodoviárias abertas à circulação.

Nota: O GAMOT e as forças de segurança territorialmente competentes devem
considerar a avaliação de medidas preventivas e de reforço do policiamento no
Jardim Engenheiro Luís da Fonseca (acessos de viaturas) e Miradouro do Museu do
Trabalho.
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FIGURA 6 - RESTRIÇÕES A APLICAR AO NÍVEL DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA E ESTACIONAMENTO

PLANO FIM DE ANO AZUL

FIGURA 7 - MAPA DA COLOCAÇÃO DAS BAIAS E PERFIS DE BETÃO (BOLAS ENCARNADAS)
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3.5. Colocação das Baias e Perfis de Betão (Proposto pela
PSP)
Ver Figura 7
Zonas de gincanas (6 perfis de betão X 3 locais = 18 PERFIS DE BETÃO).
06 Perfis: Av. José Mourinho, junto restaurante “Rius”
06 Perfis: Rua Trabalhadores do Mar
06 Perfis: Av. Jaime Rebelo
1- Rua Amália Rodrigues c/ Trav. casa da Saúde: 03 PERFIS DE BETÃO
2- Rua Amália Rodrigues c/ Trav. Rasca: 04 BAIAS
3- Rua Amália Rodrigues c/ Trav. Sado: 04 PERFIS DE BETÃO (p/via) e 06 BAIAS (p/passeios).
Atenção: deixar corredor de passagem para peões em ambos os passeios, mas que não tenham
largura suficiente para passarem carros.
4- Rua Amália Rodrigues c/ Trav. Fábricas: 01 BAIA no início da rua com sinal de sentido proibido.
5- Trav. Fábricas: 02 BAIAS no fim do parque (junto painéis das obras) impedindo acesso à Av.
José Mourinho.
6- Rua Amália Rodrigues c/ Trav. Saboaria: 04 BAIAS
7- Av. Luisa Todi c/ Rua Guilherme Gomes Fernandes (Leo do Choco): 02 BAIAS
8- Av. Luisa Todi c/ Rua do Gaz: Baias com vigilância permanente (PSP) e veículo de Bombeiros.
9- Av. Luisa Todi c/ Rua João de Deus: Baias com vigilância permanente (PSP) e veículo de
Bombeiros.
10-Largo José Afonso: 04 BAIAS
11- Largo Jose Afonso c/ Rua Praia da Saúde: 02 BAIAS
12- Rua Trabalhadores do Mar: 04 BAIAS (antes da gincana, sentido norte/sul)
13- Av. Jaime Rebelo c/ Rua Ocidental Mercado: 06 BAIAS (antes da gincana, sentido
nascente/poente)
TOTAL PERFIS BETÃO: 25
TOTAL BAIAS: 35

3.6. Comando
Aplicam-se às situações de proteção e socorro decorrentes do presente Plano de
Operações, os procedimentos em matéria de Gestão de Operações previstos no
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Decreto-Lei nº 72/2013 de 31 de Maio, Sistema Integrado de Operações de Proteção e
Socorro; Despacho n.º 3317-A/2018, de 3 de abril (2.ª série) – Define o desenvolvimento
do Sistema de Gestão de Operações e Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de Novembro
(Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros).
Compete à Comissão Municipal de Proteção Civil garantir que as entidades e
instituições que integram a CMPC acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua
estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento
das ações de proteção civil.
Dependendo da dimensão efetiva ou estimada da ocorrência, o(a) CODIS pode chamar
a si a gestão direta da situação.

3.7. Comunicações
Para o cumprimento do disposto no presente POM, os diversos Agentes e Forças
envolvidas farão uso das suas redes de comunicações próprias, sendo válidas as
comunicações via:
1. Rádio
a) Norma Operacional Permanente n.º 1701/2018 (ANPC), de 22 de Junho de
2018;
b) Plano de Comunicações Distrital de Setúbal – INSTROP 03/CDOS 15/2015
2. Telefone (rede fixa e móvel)
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4

Entidade Organizadora (CMS)
 GAFE – Ana José Carvalho: 93.661.58.87
 GAFE – Rui Gouveia: 91.634.64.31
 GAMOT – Manuel Crespo – 93.651.58.90
 SMPCB – Jorge Parrulas – 91.024.48.26
Empresa de Segurança: COSMOS4
 Diretor de Segurança - Bruno Sousa (96.224.57.67)
 Diretor de Operações - Rui Moreira (96.224.57.69)
 Supervisor - Henrique Pina (96.223.99.58)
Empresa de Pirotecnia: HC & Filhos - Nuno Costa – 93.599.00.53
Rebonave: Central de Operações – 265.719.132 ou 96.784.73.62 / Sede –
265.530.040
CMOS – 265.522.122 – 800.21.22.16
PSP – 265.522.022
Polícia Marítima: 265 548 275 / 918 498 049
Capitania de Setúbal – 265.548.270
INEM – 800.203.264
APSS
–
Centro
de
Controlo
de
Tráfego
Marítimo
–
265.531.701/968.576.705

A empresa de segurança COSMOS estará presente nos seguintes dias e horários:

De dia 28/12/19 a 02/01/2020, com início às 08h de dia 28 e fim às 08h do dia 2: 1 elemento, 24h, Doca dos
Pescadores (junto ao Palco dos Golfinhos):

Dia 31 de dezembro: 3 elementos, das 20h às 05h, Doca dos Pescadores (frente do Palco dos Golfinhos).
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k)

Cartão de acesso aos passadiços da Doca dos Pescadores (BVS: 265 538
090)
l) CDOS – 212.338.286/212.338.280
m) Centro Hospitalar de Setúbal – 265.549.000
n) Cruz Vermelha Portuguesa – 96.539.43.90 / Coordenador António Caiado:
91.842.86.83
3. Fax – 265.739.347
4. Internet: smpc@mun-setubal.pt

3.8. Administração e logística
O fardamento a usar pelas diversas Forças envolvidas deverá ser o adequado às
condições climáticas locais e aos seus respetivos regulamentos.
As necessidades de âmbito logístico e a operacionalidade dos meios envolvidos, com
exceção dos meios da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal, constituem
responsabilidade dos respetivos Agentes de Proteção Civil.

4. GESTÃO DE INFORMAÇÃO
4.1. Informação Operacional
Entende-se por informação operacional aquela que resulta do tratamento de todos os
dados pertinentes disponíveis relacionados com a operação em causa e que permitem
conhecer a globalidade da situação.
São estes:
a) O facto, acontecimento ou sucessão de acontecimentos que conduziram à
ocorrência em causa;
b) As ações desencadeadas após o alerta;
c) As entidades envolvidas;
d) Os meios envolvidos: humanos e materiais;
e) Os danos efetivos e estimados;
f) As vítimas (feridos leves, graves e mortos);
A gestão da informação operacional é assegurada em dois níveis distintos e que se
interligam.
Ao nível do PCO
A gestão direta da ocorrência, na figura do COS ou quem o represente, cabe assegurar
a recolha de todos os dados pertinentes e a transmissão da informação operacional ao
PCOC e CMOS/CDOS.
Ao nível do CMOS
Analisar a informação operacional recebida, complementá-la com os dados adicionais
eventualmente disponíveis neste nível e transmiti-la pelos meios mais expeditos ao
CDOS.
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4.2. Informação pública
Em situação de desencadeamento de operações de proteção e socorro, caberá ao
Elemento de Ligação da CBSS nomeado para o PCOC, apoiado por um elemento da
Divisão de Comunicação e Informação, dar informação aos órgãos de comunicação
social, devendo limitar-se à informação das operações de proteção e socorro, não
devendo imiscuir-se em informações de âmbito policial que são da exclusiva
competência das forças de segurança com responsabilidade na área da ocorrência.
Em situação de desencadeamento de operações de proteção civil, caberá ao
Coordenador do SMPCB, apoiado por um elemento da Divisão de Comunicação e
Informação, dar informação aos órgãos de comunicação social, devendo limitar-se à
informação das operações de proteção e socorro, não devendo imiscuir-se em
informações de âmbito policial que são da exclusiva competência das forças de
segurança com responsabilidade na área da ocorrência.
Na situação de desencadeamento de operações de proteção e socorro ou de proteção
civil, o órgão de direção política – Presidente da Câmara – poderá decidir proceder ao
ato de informação aos órgãos de comunicação social, coadjuvado pelo Elemento de
Ligação da CBSS nomeado para o PCOC, coordenador do SMPCB e DICI,
respetivamente.

21

PLANO FIM DE ANO AZUL

5. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
5.1. Lista de siglas e acrónimos do PC
APC – Agente de Proteção Civil
APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra
BVS – Bombeiros Voluntários de Setúbal
CB – Corpo de Bombeiros
CBSS – Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro
CM – Câmara Municipal
CMOS – Centro Municipal de Operações de Socorro
CODIS – Comandante Operacional Distrital
COM – Comandante Operacional Municipal
COS – Comandante das Operações de Socorro
DICUL – Divisão de Cultura
DON 1 – Diretiva Operacional Nacional n.º 1 - ANPC
EOE – Entidade Organizadora do Evento
GAFE – Gabinete de Feiras e Eventos
GAMOT – Gabinete de Mobilidade e Trânsito
INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica
JF – Junta de Freguesia
OC – Órgão de Coordenação
PC – Plano de Coordenação
PCO – Posto de Comando Operacional
PSP – Policia de Segurança Pública
SMPCB – Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros
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6. BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS
6.1. Referências legislativas
Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho (Lei de Bases da Proteção Civil), republicada pela Lei n.º 80/2015,
de 3 de Agosto;
Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro (Enquadramento institucional e operacional da proteção
civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de proteção civil e competências
do Comandante Operacional Municipal);
Decreto-Lei nº 72/2013 de 31 de Maio (Sistema Integrado de Operações e Proteção e Socorro).
Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de Novembro (Define o regime jurídico dos corpos de
bombeiros, no território continental);
Resolução n.º 30/2015, de 7 de Maio (Diretiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a
Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil).
Despacho 3317-A/2018, de 3 de Abril (ANPC) – Sistema Integrado de Operações de Proteção
e Socorro (SIOPS).

6.2. Outras referências
Diretiva Operacional Nacional (DON) n.º 1 – Dispositivo Integrado das Operações de Proteção
e Socorro
Norma Operacional Permanente n.º 1701/2018 (ANPC), de 22 de Junho de 2018;
Plano de Comunicações Distrital de Setúbal – INSTROP 03/CDOS 15/2015
Caderno Técnico PROCIV #3 – “Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos
de Emergência de Proteção Civil”;
Caderno Técnico PROCIV #11 – “Guia para a Elaboração de Planos Prévios de Intervenção –
Conceito e Organização”.
Caderno Técnico PROCIV #19 – “Manual de Apoio à Elaboração de Planos de Coordenação
para Eventos de Nível Municipal”.
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ANEXO 1 – LISTA DE CONTACTOS
a)

Entidade Organizadora (CMS)


GAFE – Ana José Carvalho: 93.661.58.87



GAFE – Rui Gouveia: 91.634.64.31



GAMOT – Manuel Crespo – 93.651.58.90



SMPCB – Jorge Parrulas – 91.024.48.26

b) Empresa de Segurança: COSMOS

c)



Diretor de Segurança - Bruno Sousa (96.224.57.67)



Diretor de Operações - Rui Moreira (96.224.57.69)



Supervisor - Henrique Pina (96.223.99.58)

Empresa de Pirotecnia: HC & Filhos - Nuno Costa – 93.599.00.53

d) Rebonave: Central de Operações – 265.719.132 ou 96.784.73.62 / Sede –
265.530.040
e)

CMOS – 265.522.122 – 800.21.22.16

f)

PSP – 265.522.022

g) Polícia Marítima: 265 548 275 / 918 498 049
h) Capitania de Setúbal – 265.548.270
i)

INEM – 800.203.264

j)

APSS – Centro de Controlo de Tráfego Marítimo – 265.531.701/968.576.705

k)

Cartão de acesso aos passadiços da Doca dos Pescadores (BVS: 265 538
090)

l)

CDOS – 212.338.286/212.338.280

m) Centro Hospitalar de Setúbal – 265.549.000
n) Cruz Vermelha Portuguesa – 96.539.43.90 / Coordenador António Caiado:
91.842.86.83
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ANEXO 2 – LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PC
O presente Plano Coordenação Municipal é distribuído às seguintes entidades:


Presidente da Câmara



Vereador da Área da Proteção Civil e Bombeiros



Centro Distrital de Operações de Socorro



Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal



Bombeiros Voluntários de Setúbal



Polícia de Segurança Pública



Capitania do Porto de Setúbal/ Polícia Marítima



Centro Hospitalar de Setúbal



Instituto Nacional de Emergência Médica



Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra



Gabinete de Feiras e Eventos



Divisão de Cultura



Serviço Municipal de Trânsito e Vias de Comunicação



Autoridade Marítima



Autoridade Portuária



Municípios de Grândola; Palmela e Sesimbra



Empresa de Pirotecnia HC & Filhos



Empresa de Segurança COSMOS



Empresa de Rebocadores Rebonave



Outros membros da CMPC
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